Tóm tắt về Hỗ trợ Tài chính
Bệnh viện Phục hồi chức năng Ochsner cung cấp hỗ trợ tài chính cho chăm sóc cần thiết về y tế cho bệnh
nhân là cư dân của Louisiana và Mississippi và không có khả năng thanh toán. Sau đây là tóm tắt về hỗ
trợ tài chính có sẵn tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Ochsner.
Hỗ trợ Tài chính được Cung cấp. Nếu bạn không có bảo hiểm, chúng tôi cung cấp hỗ trợ tài chính cho
chăm sóc cần thiết về y tế. Bạn sẽ được nhận dịch vụ chăm sóc miễn phí nếu thu nhập gia đình của bạn
không vượt quá 200% Mức Thu nhập Nghèo khó Liên Bang và bạn là cư dân của Louisiana hoặc
Mississippi. Tất cả những người làm đơn sẽ được sàng lọc về bảo hiểm Medicaid và phải hợp tác với đại
diện Medicaid để được xem xét hỗ trợ tài chính.
Các cách bổ sung để đủ tiêu chuẩn. Nếu bạn không đáp ứng tiêu chí thu nhập ở trên, bất kể tình trạng
bảo hiểm hoặc tình trạng cư trú của bạn, bạn sẽ được xem xét trên cơ sở từng trường hợp đối với hỗ trợ
tài chính nếu bạn liên lạc với chúng tôi để thảo luận về trường hợp ngoại lệ trong cuộc sống cá nhân
hoặc về tài chính; hoặc, nếu có hoàn cảnh y tế đặc biệt, mà chỉ nhân viên y tế của Bệnh viện Phục hồi
chức năng Ochsner mới có thể cung cấp điều trị.
Số tiền bạn sẽ bị tính phí. Các khoản phí sẽ không vượt quá số tiền thường được lập hóa đơn. Nếu bạn
nhận hỗ trợ tài chính theo Chính sách của chúng tôi, bạn sẽ không bị tính phí chăm sóc cần thiết về y tế
nhiều hơn số tiền chúng tôi thường lập hóa đơn cho bệnh nhân có bảo hiểm Medicare.
Cách Có được Bản sao Chính sách và Đơn đăng ký của chúng tôi. Bạn có thể có được một bản sao Chính
sách Hỗ trợ Tài chính Đầy đủ, Tóm tắt bằng Ngôn ngữ Đơn giản và Biểu mẫu Đơn đăng ký của chúng tôi,
miễn phí theo bất kỳ cách nào sau đây: (1) trên trang mạng của Bệnh viện Phục hồi chức năng Ochsner
tại https://www.ochsner-rehab.com/, (2) trong khu vực nhập viện của chúng tôi hoặc (3) bằng cách gọi
cho Phòng Kinh doanh Trung ương của chúng tôi theo số 504-291-5100.
Cách Làm đơn đăng ký và Có được Hỗ trợ. Bạn có thể làm đơn vào bất kỳ thời điểm nào trong quá trình
nhập viện hoặc lập hóa đơn bằng cách hoàn thành và trình đơn đăng ký và cung cấp thông tin thu nhập.
Tất cả các Đơn đăng ký Hỗ trợ Tài chính, bất kể hoàn thành trực tiếp, trực tuyến, chuyển đến hoặc gửi
qua bưu điện, sẽ được chuyển tiếp đến Phòng Kinh doanh Trung ương để đánh giá và xử lý. Nếu bạn
cảm thấy bạn có thể là trường hợp ngoại lệ hoặc có hoàn cảnh y tế đặc biệt, một đại diện có thể bắt đầu
đơn đăng ký cho bạn. Nếu bạn cần bất kỳ trợ giúp nào để làm đơn, vui lòng liên lạc với bộ phận phụ
trách nhập viện của chúng tôi tại cơ sở hoặc gọi cho Phòng Kinh doanh Trung ương của chúng tôi theo
số 1-866-284-0235.

Bản sao Chính sách Hỗ trợ Tài chính, Biểu mẫu Đơn đăng ký và Tóm tắt này có sẵn bằng tiếng Anh, tiếng
Tây Ban Nha và tiếng Việt.

